
  

 

Biodiscoveries pela Mata 

No dia 23 de abril recebemos cerca de 15 participantes na ação “Biodiscoveries pela Mata”, na qual se pretendia 

mostrar os resultados alcançados até ao momento pelo projeto. 

Alguns dos presentes não tinham tido ainda qualquer contacto com o projeto Life Biodiscoveries, pelo que foi feita uma 

apresentação do mesmo, explicada a importância da intervenção nas espécies invasoras em defesa da biodiversidade 

autóctone, as técnicas usadas nessa mesma intervenção, e os resultados até ao momento obtidos, fruto do trabalho 

realizado pela equipa técnica e voluntários. 

A manhã acabou com um piquenique onde os participantes puderam conviver e falar um pouco sobre a experiência. 

  

 

"Sementeiras e Viveiros" - Seminário Técnico 

No próximo dia 7 de junho, o Projeto Life Biodiscoveries irá apresentar mais um seminário técnico, desta vez dedicado 

ao tema "Sementeiras e Viveiros". 

Os diferentes oradores convidados irão falar de sementes, viveiros e técnicas de reprodução da vegetação autóctone, 

com o objectivo de partilhar experiências nesta matéria e discutir de que forma se poderá capacitar o projeto/os 

voluntários para ações de recuperação de habitats. 

Este Seminário terá início pelas 9h30 e prolongar-se-á até ao fim da manhã. 



Para informações ou inscrições, poderá contactar endereço de e-mail life.biodiscoveries@cm-barreiro.pt ou do telefone 

800 912 070. 

  

 

Biodiscoveries e as escolas 

As escolas e outras instituições ligadas ao ensino continuam a participar ativamente no Projeto LIFE Biodiscoveries. 

Desde o ensino pré-escolar ao ensino secundário, são dezenas de alunos que se deslocam à Mata da Machada, quer 

para arrancar chorão, quer para descascar acácia, contribuindo assim para o sucesso deste projeto e para um controlo 

eficaz destas espécies invasoras da Mata da Machada. 

O LIFE Biodiscoveries chegou inclusive ao Programa Erasmus+, SELFY (Save Earth Life For You), a alunos de 

nacionalidades escocesa, eslovena, alemã e turca. 

  

Participe neste Projeto! Junte-se a nós aqui. 
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